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Nieuwsbrief
Vakantiegeld en pensioen: zo zit dat
Menig werknemer kijkt uit naar zijn salarisstrook in mei of juni. Dan
betalen de meeste werkgevers het vakantiegeld in één keer uit. Ook over uw
pensioen krijgt u vakantiegeld. Maar dat is anders geregeld. Ons fonds
betaalt uw vakantiegeld elke maand in kleine stukjes.
Elke maand een stukje
U ontvangt elke maand een pensioen
van ons fonds. In dit bedrag is uw
vakantiegeld al opgenomen. Eigenlijk
ontvangt u elke maand een deel (om
precies te zijn 1/12e deel) van het
vakantiegeld.
Ontving u tijdens uw werk een
dertiende maand of een andere vaste
extra uitkering waarover pensioen
premie werd afgedragen? Dan hebt u
daarover pensioen opgebouwd. Dit is
onderdeel van het pensioen dat u elke
maand van ons ontvangt.

Elke januari een jaaropgave
en betaalspecificatie
In januari van ieder jaar krijgt u een
opgave van uw pensioen over het
afgelopen jaar. Deze jaaropgave hebt
u nodig voor uw belastingaangifte.
U krijgt ook een betaalspecificatie
over de maand januari waarop u kunt
zien welke bedragen wij inhouden op
uw bruto pensioen. De overheid heeft
per 1 januari 2019 tarieven aangepast,
waardoor uw netto pensioen is
gewijzigd.

Uitgebreidere informatie over de
wijzigingen vindt u in de toelichting bij
uw jaaroverzicht.
De twee belangrijkste waren:
1. De inkomensafhankelijke bijdrage
aan de Zorgverzekeringswet (Zvw)
is verhoogd van 5,65% naar 5,70%.
2. De belasting is veranderd. Over uw
pensioen tot € 20.384 gaat u iets
meer belasting betalen. Over het
bedrag daarboven iets minder.
Bent u uw jaaropgave kwijt? Of wilt
u de toelichting nog eens nalezen?
Log in op de beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers van onze website
www.bpffoodservice.nl. Daar kunt u
uw jaaropgave en betaalspecificatie
downloaden. 

Iedereen die in Nederland heeft
 ewoond of gewerkt krijgt AOW
g
van de overheid. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) regelt dit
pensioen. In mei van ieder jaar
krijgt u van de SVB uw vakantiegeld
over uw AOW.

Betaaldata in 2019
Ons fonds maakt uw pensioen
doorgaans elke maand over op de
23ste. Op die dag staat het bedrag op
uw bankrekening. Valt de 23ste van
een bepaalde maand in het weekeinde?
Dan is de betaling op de vrijdag ervoor.
Hieronder ziet u in een schema de
precieze betaaldata van dit jaar:

Betaaldata 2019
23 januari 2019
22 februari 2019
22 maart 2019
23 april 2019
23 mei 2019
21 juni 2019
23 juli 2019
23 augustus 2019
23 september 2019
23 oktober 2019
22 november 2019 en
20 december 2019

Ontvangt u uw pensioen op
een buitenlandse rekening?
Dan kan het zijn dat uw betaling een
paar dagen later op uw rekening staat.
Wij zorgen ervoor dat de betaling
uiterlijk op de laatste dag van de
maand op uw buitenlandse rekening
is bijgeschreven. Hebt u een betaal
rekening in het Verenigd Koninkrijk? Dan
kan het zijn dat na de Brexit uw betaling
later wordt bijgeschreven dan u tot nu
toe gewend bent van ons fonds.

Uw vraag, ons antwoord
Zijn de pensioenen dit jaar verhoogd?

Interessant voor u?
De website van de overheid
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Dat is helaas niet het geval. Het bestuur van ons fonds streeft
ernaar om de pensioenen elk jaar te verhogen. Een verhoging
zorgt er immers voor dat uw pensioen (deels) meegroeit met de
prijsstijgingen. Om te verhogen moet er extra geld beschikbaar
zijn. Dat was eind 2018 niet het geval. Ook de komende jaren
verwachten wij niet dat wij uw pensioen kunnen verhogen. Daar
staat tegenover dat wij ook niet verwachten uw pensioen te
moeten verlagen. Er is voldoende geld om de pensioenen nú en
in de toekomst te betalen. Is er extra geld over, dan kunnen we de
pensioenen verhogen.

Ook als u al met pensioen bent, is het verstandig
om, met uw DigiD, in te loggen op de website
van de overheid: www.mijnpensioenoverzicht.nl.
U vindt daar informatie over:
• uw ouderdomspensioen;
• hoeveel partnerpensioen er voor uw e
 ventuele
partner is bij ons fonds;
• wat er geregeld is voor uw partner bij een
eventueel ander pensioenfonds of v erzekeraar
waar u pensioen van krijgt.

Hoe we er financieel voor staan, lezen we af van de beleids
dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad moet van de wetgever
110% of hoger zijn om de pensioenen te kunnen verhogen. Eind
december was onze beleidsdekkingsgraad 107,3%. De maand
ervoor 107,6%. Het bestuur heeft daarom in december moeten
besluiten dat de pensioenen per 1 januari 2019 niet verhoogd
kunnen worden.

Is inloggen met
de DigiD veilig?
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DigiD
Controle via sms

Heeft uw eventuele partner zelf pensioen opge
bouwd maar is nog niet met pensioen? Of een
van beiden krijgt nog geen AOW-uitkering van de
overheid? Log dan samen in om het gezamenlijke
pensioen te bekijken.

Wij vinden het belangrijk dat uw digitale gegevens goed beveiligd zijn. Daaraan stelt
ook de overheid steeds strengere eisen. Voor Mijn Pensioencijfers en straks ook voor
alle publieke online diensten, zoals de Belastingdienst of zorgverzekeraars, is (wordt)
de beveiliging uitgebreid met een SMS-bericht.
Mijn Pensioencijfers is een beveiligde omgeving waar u al uw pensioengegevens kunt
inzien én zelf uw pensioenzaken kunt regelen.
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Mijn Pensioencijfers

Inloggen met DigiD

DigiD
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+ SMS =
controle

Contact
Houd uw klantnummer bij de hand als
u belt of vermeld uw klantnummer in
uw e-mail of brief.
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Log dan in op Mijn Pensioencijfers
op www.bpffoodservice.nl

U kunt ons...
… bellen
Op 088 - 116 2442.
Onze Klantenservice is op werkdagen
van 8.30-17.00 uur bereikbaar.

… schrijven
Stuur uw brief naar Bpf Foodservice,
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
Let erop dat u uw brief ondertekent.

… mailen
Via info@bpffoodservice.nl. Zeven
dagen per week, 24 uur per dag.

Zelf online regelen
In Mijn Pensioencijfers kunt u 24/7
zelf uw pensioenzaken regelen:
www.bpffoodservice.nl
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Stel controle via SMS
in op www.digid.nl

